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Assessoria/Fecomércio  
 
 Solenidade especial foi realizada na última sexta-feira e se insere nos eventos que 
marcam os 65 anos da Federação.  
 
A noite da última sexta-feira (1), foi de grandes 
comemorações para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio). Em um evento grandioso, que reuniu cerca de mil 
pessoas, no Boulevard Recepções, a entidade entregou o Mérito Jessé Freire 2014 
(Edição Especial dos 65 anos da Federação), e deu posse à sua nova diretoria, 
eleita para o quadriênio 2014/2018. Além disso, o evento marcou a passagem do 
Dia do Comerciante, comemorado no último dia 16 de julho. 



 

 
Com a presença da diretoria eleita, de 
ex-presidentes, presidentes de Sindicatos filiados, presidentes de Federações 
de outros estados, membros da diretoria executiva do Sistema Fecomércio, 
empresários e de vários representantes da classe política, a primeira parte da 
cerimônia foi marcada pela posse da nova diretoria. O presidente Marcelo 
Fernandes de Queiroz, que foi reconduzido ao cargo por unanimidade, destacou em 
seu discurso que uma das prioridades de sua gestão sempre foi a interiorização 
dos serviços de excelência do Sesc e Senac. 
 
&quot;Com o Sesc, por exemplo, saímos de pouco mais 
de 7,2 milhões de atendimentos em 2007 para mais de 24 milhões no ano passado. 
Só 
em 2013, o Senac formou cerca de 45 mil pessoas, sendo que nada menos que 32 
mil pessoas foram formadas em vagas completamente gratuitas. Isso quer dizer 
que além de ampliar nosso alcance, nós também o democratizamos&quot;, disse 
Queiroz.   

 
Mérito  



 

O momento seguinte foi de entregar a mais importante comenda do comércio 
potiguar: o Mérito Jessé Freire, que há 10 anos premia e reconhece o trabalho 
de personalidades. 
 
Os homenageados e suas categorias foram Antonio 
Sales (Posto Novo Horizonte), Jovem Empresário; José Maria Figueiredo, (Unifacex) 
Empresário do Ano no Setor de Serviços; Francisca de Assis Rosado (Harabello 
Turismo), Empresária do Ano no Setor de Turismo; Flávio Rocha (Grupo 
Riachuelo/Guararapes), Empresário do Ano no Setor de Comércio e 
Dorian Morais (Riograndense Distribuidora), Mérito Jessé Freire de 
Experiência Empresarial.  
 
A noite foi encerrada com um pocket show da cantora 
Khrystal, e com a apresentação da Orquestra Amistad.  
Dia 
do comerciante  
 
A solenidade também homenageou o Dia do Comerciante, mais importante 
segmento 
econômico do Rio Grande do Norte, responsável por cerca de 290 mil postos 
formais de trabalho no Estado. Isso representa 47% de todos os potiguares com 
carteira assinada. O setor fatura ainda cerca de R$ 22 bilhões por ano, e 
responde por aproximadamente 45% do PIB potiguar, sendo também o maior 
recolhedor de ICMS aos cofres estaduais, contribuindo com cerca de 65% do total 
arrecadado. 
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04 de AGOSTO 2014 às 18h44 
Fotos: Fecomércio RN empossa diretoria e entrega Mérito Jessé Freire a cinco empresários 
potiguares 

 
A noite da última sexta-feira, 1º de agosto, foi de grandes comemorações para a 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte. Em um 
evento grandioso, a entidade entregou o Mérito Jessé Freire 2014 (Edição Especial 
dos 65 anos da Federação), e deu posse à sua nova diretoria, eleita para o 
quadriênio 2014/2018. Além disso, o evento marcou a passagem do Dia do 
Comerciante, comemorado no último dia 16 de julho. 
 
Com a presença da diretoria eleita, de ex-presidentes, presidentes de Sindicatos 
filiados, presidentes de Federações de outros estados, membros da diretoria 
executiva do Sistema Fecomércio RN, empresários e de vários representantes da 
classe política, a primeira parte da cerimônia foi marcada pela posse da nova 
diretoria. O presidente Marcelo Fernandes de Queiroz, que foi reconduzido ao cargo 
por unanimidade, destacou em seu discurso que uma das prioridades de sua gestão 
sempre foi a interiorização dos serviços de excelência do Sesc e Senac. 
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http://blogdobg.com.br/fotos-fecomercio-rn-empossa-diretoria-e-entrega-merito-jesse-freire-cinco-empresarios-potiguares/
http://blogdobg.com.br/wp-content/uploads/2014/08/Foto-oficial-da-Diretoria-para-o-per%C3%ADodo-2014-2018-depois-de-empossada.jpg


 

 
“Com o Sesc, por exemplo, saímos de pouco mais de 7,2 milhões de atendimentos 
em 2007 para mais de 24 milhões no ano passado. Nossa atuação com o Senac, que 
antes se restringia a menos de uma dezena de municípios potiguares, hoje já chega a 
mais de cem cidades do nosso estado. Só em 2013, o Senac formou cerca de 45 mil 
pessoas, sendo que nada menos que 32 mil pessoas foram formadas em vagas 
completamente gratuitas. Isso quer dizer que além de ampliar nosso alcance, nós 
também o democratizamos”, disse Queiroz. 
 
Para se ter uma ideia da importância destes números, o Senac RN é hoje o maior 
ofertante de vagas do nordeste e o terceiro maior do país pelo Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal. 
 



 

 
 
MÉRITO 
 
Durante o evento, foi entregue a mais importante comenda do comércio potiguar: o 
Mérito Jessé Freire, que há 10 anos premia e reconhece o trabalho de 
personalidades dos segmentos de Comércio, Serviços e Turismo. Foram cinco 
agraciados, nas categorias Jovem Empresário, Empresário do Ano no Setor de 
Serviços, Empresário do Ano no Setor de Turismo, Empresário do Ano no Setor de 
Comércio, e Experiência Empresarial. 
 
O primeiro homenageado a subir ao palco foi o agraciado na categoria Jovem 
Empresário, Antonio Sales (Posto Novo Horizonte). 
 
“Hoje eu só tenho que agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Como 
um jovem empreendedor, a minha luta ainda continua, tenho muito a seguir pela 
frente. Mas ser homenageado com o Mérito Jessé Freire já é a primeira vitória”, 
frisou. 
 
Em seguida foi a vez do vencedor na categoria Empresário do Ano no Setor de 
Serviços. José Maria Figueiredo, da Unifacex, disse estar honrado em receber o 
Mérito e que “Antes de mim, passaram tantos homens e mulheres vitoriosos do 
segmento dos Serviços, e agora chegou a minha vez. Obrigado a todos pelo 
reconhecimento do meu trabalho, de anos a frente de uma pequena escola que se 
tornou uma grande universidade”. 
 
A Empresária do Ano no Setor de Turismo, Francisca de Assis Rosado (Harabello 
Turismo), também era só agradecimentos. ” É o reconhecimento de anos de trabalho 



 

e luta. Não só pela minha empresa, mas por fazer parte do desenvolvimento da 
economia potiguar, pois como tantos colegas do setor, estou sempre na batalha 
para que o turismo, que gera tantos empregos em Natal, continue firme e forte”. 
 
O quarto homenageado a receber o troféu foi Flávio Rocha (Grupo 
Riachuelo/Guararapes), escolhido o Empresário do Ano no Setor de Comércio. “Para 
mim é motivo de orgulho ser agraciado com este prêmio, pois meu pai, há alguns 
anos, recebeu este troféu, e agora chegou a minha vez. Sinto-me honrado e 
agradecido a todos da Fecomércio por dedicarem a mim este mérito”, disse. 
 
Por último, Dorian Morais, da Riograndense Distribuidora, recebeu o Mérito Jessé 
Freire de Experiência Empresarial. “Imagino que todos os que passaram por aqui 
tenham proferido palavras de agradecimento a Fecomércio. Mas para mim, isto é 
mais que uma comenda pelos serviços prestados fora da Federação. É o 
reconhecimento do meu trabalho pelos amigos, diretores da instituição da qual faço 
parte. E com tantos nomes de sucesso, que prosperaram, que venceram na vida, me 
sinto especialmente grato pela escolha de meu nome neste ano”, comemorou. 
 
JESSÉ PINTO FREIRE 
 
O patrono da comenda entregue pela Fecomércio RN aos cinco empresários é 
macaibense de nascimento e foi o único potiguar a presidir a Confederação Nacional 
do Comércio, no período de 1964 a 1980. No seu período como presidente da 
entidade máxima do comércio no país, Jessé Freire foi responsável por diversos 
projetos no Rio Grande do Norte, entre eles a construção das sedes do Sesc e do 
Senac em Natal e da unidade do Sesc em Ponta Negra, além do Sesc em Mossoró. 
Foi também senador da República, entre 1972 e 1980, quando faleceu. Deixou um 
grande legado político e empresarial. 
 
 Criada em 2004, já foi entregue a dezenas de personalidades potiguares, entre eles 
nomes como Gilberto Costa (O Borrachão); Aécio Diniz (Óticas Diniz); Amaury 
Fonseca (Toli); Paulo de Paula (UnP); Nelvaldo Rocha (Guararapes/Riachuelo); 
Francisco Denerval de Sá (Bagagerie e Casas Sarmento); Enrico Fermi (Natal Praia 
Hotel); Afrânio Miranda (Miranda Computação; Aurino Araújo (Marpas), Josebel 
Cirne (Iskisita Atacado); Maria Lúcia Azevedo (CEI); Marcelo Alecrim (AleSat 
Combustíveis); e José Geraldo de Medeiros (Supermercados Nordestão). 
 
DIA DO COMERCIANTE 
 
A solenidade também homenageou o Dia do Comerciante, mais importante 
segmento econômico do Rio Grande do Norte, responsável por cerca de 290 mil 
postos formais de trabalho no Estado. Isso representa 47% de todos os potiguares 
com carteira assinada. O setor fatura ainda cerca de R$ 22 bilhões por ano, e 
responde por aproximadamente 45% do PIB potiguar, sendo também o maior 



 

recolhedor de ICMS aos cofres estaduais, contribuindo com cerca de 65% do total 
arrecadado. 
 
Confira a composição completa da diretoria eleita para o período de 2014 a 2018: 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA – 1º Vice-Presidente 
 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA – 2º Vice-Presidente 
 
JAIR URBANO DE QUEIROZ – 3º Vice-Presidente 
 
GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR – 4º Vice-Presidente 
 
GEORGE RAMALHO VIEIRA – 5º Vice-Presidente 
 
ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR – 6º Vice-Presidente 
 
SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE – 7º Vice-Presidente 
 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS – 8º Vice-Presidente 
 
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA – 9º Vice-Presidente 
 
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA – 10º Vice-Presidente 
 
MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO – 11º Vice-Presidente 
 
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA – 12º Vice-Presidente 
 
DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA – 1º Secretário 
 
JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO – 2º Secretário 
 
JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO – 1º Tesoureiro 
 
LUZIA DIVA CUNHA DUTRA – 2º Tesoureiro 
 
DIRETORES 
 
EFETIVOS 
 
MICHELSON XIMENES FORMIGA FROTA, HELDER DE MEDEIROS ARAÚJO, FRANCISCO 



 

DENERVAL DE SÁ, DEJALMA LEMOS DA SILVA, ORISMAR CARLOS DE ALMEIDA, 
DALTRO FREIRE DE PAIVA, FRANCISCO SEVERIANO DA CUNHA, VALDEMAR 
ANUNCIATO DA SILVEIRA, JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO, JOSÉ DE ANCHIETA 
FERNANDES, RENATO ALEXANDRE MACIEL GOMES NETTO, TARCÍLIO VIDAL FILHO e 
SCHIAVO DURVAL FERNANDES ÁLVARES 
 
SUPLENTES 
 
MARCOS AUGUSTO DA SILVA, EDUARDO DE OLIVERIA PATRÍCIO, JOSÉ ZENILDO DIAS 
CAMPOS, JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA, ALBE GARCIA DE OLIVEIRA, CECÍLIO 
FRANCISCO BARBOSA NETO, ERALDO EUDES DANÓBREGA DANTAS,MARCIO 
PINHEIRO DE SOUZA, EUGÊNIO RODRIGUES LUCIO e LUIZ EVÂNIO NOBRE LIRA 
 
CONSELHO FISCAL 
 
EFETIVOS 
 
RONALD GURGEL, VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO e SÉRGIO ROBERTO DE 
MEDEIROS FREIRE 
 
SUPLENTES 
 
FRANCISCO NEY DA CUNHA, JOSÉ DE PAIVA TORRES, DORIAN BEZERRA DE SOUZA 
MORAIS 
 
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À CNC 
 
EFETIVOS 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ e MARCANTONI GADELHA DE SOUZA, 
 
SUPLENTES 
 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA e  LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA 
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VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS         DATA: 04.08.14    
Afrânio Miranda: “A greve dos ônibus prejudicou o comércio durante a Copa” 
 
Economia 

 
  
Empresário da Miranda Computação em entrevista ao jornalista Pinto Junior 
 
04 de Agosto de 2014 
 
 O empresário Afrânio Miranda, da Miranda Computação, empresa em atividade há 
27 anos, concedeu entrevista ao jornalista José Pinto Junior, no programa Conexão 
Potiguar, da Band Natal. Falou sobre os desafios  que o comércio natalense 
enfrentou nos últimos meses, e sobre empreendedorismo. Confira: 
 
 Qual o seu ponto de vista acerca da Copa do Mundo, que teve Natal como uma das 
cidades-sede. Foi um bom momento para o comércio?  
 Na CDL Natal nós já sabíamos que na parte de prestação de serviços tanto 
restaurantes, hotéis, e alimentação de uma maneira geral, transporte, teria um 
“boom”. Teve restaurante que cresceu 300%. Infelizmente no comércio não foi 
assim, tivemos um prejuízo muito grande, o comércio de rua amargou um prejuízo 
de ate 50% e o comércio de shoppings, um prejuízo de até 30%. Mas isso não só 
devido a própria Copa, mas também à questão  da greve dos motoristas de ônibus 
em Natal. Nós da CDL e do comércio  não entramos no mérito de quem tem razão. 
Mas acreditamos que a Prefeitura e o Governo deveriam ter tomado medida mais 
rápidas  para que a gente não tivesse passado do dia 12 ao dia 25 de junho sem 
ônibus. Isso  pesou no bolso do empregador por ter que arcar com o transporte para 
o funcionário  ir trabalhar, e também  porque não tinha pra quem vender já que o 
cliente não tinha como chegar até a loja. Teve empresa que quase fechou as portas 
porque não agüentou praticamente um mês de prejuízos. 
 



 

 Mas durante a Copa, os diversos feriados  influenciaram também?  
 Nesses dias que o comércio fechava antes dos jogos, abria ou não após os jogos com 
certeza afetaram,  mas o que mais afetou o comércio nesse período foi  mesmo a 
questão da greve dos transportes. E se o comércio teve prejuízo, o Estado e o 
Município também, por causa da tributação ISS e ICMS. 
 
 Em relação aos impostos, qual o posicionamento dos empresários?  
 Essa questão dos impostos é séria, mas às vezes ficamos sem entender. A CDL 
inclusive várias vezes se posiciona, por exemplo em relação ao transporte aéreo, 
para aumentar o número de vôos, questionamos porque o Estado não abrir mão de 
uma parte do imposto sobre o combustível dos aviões. Nós nos acreditamos que 
trazendo mais vôos vai ter mais gente para gastar no comércio de bens e serviços em 
geral. 
 
 Como a comunidade, o consumidor pode ganhar com essas isenções de impostos?  
 Nós acreditamos que o governo deve analisar inclusive outros estados que fazem 
essa isenção. É importante observar o Ceará, por exemplo, que colocou esse 
benefício e ver quais os resultados. Digo o mesmo em relação aos ônibus, não 
precisaria nem aumentar a passagem, bastaria dar uma isenção no ICMS no 
combustível  para ônibus, isso beneficiaria a todos. Um exemplo que  posso dar na 
minha área é que qualquer câmera digital comprada no RN, o ICMS é de 25%, mas 
em qualquer outro Estado do nordeste o ICMS é de 17%. Por que não se baixar o 
imposto pra se vender mais? 
 
 Em virtude disso as pessoas acabam comprando fora?  
 Compram em outros estados e deixam o imposto lá. Imagine que qualquer produto 
comprado em outro estado ele é beneficiado. Quando compramos fora, deixando de 
gerar emprego e ICMS que vai servir pra investimentos no nosso Estado. Sempre 
antes de comprar algo fora do Estado, é preciso analisar, dar prioridade às 
empresas  locais. Recolhendo imposto para o nosso Estado, temo recursos para 
investir mais na segurança, na saúde, por exemplo. 
 
 O consumidor já tem consciência dessa amplitude da cidadania ao pagar imposto? 
Ele sabe por que está pagando?  
 Eu acredito que o próprio Estado é responsável por isso, nós temos a Campanha 
Cidadão Nota 10 ,onde o cidadão é estimulado a pedir a nota dentro do 
estabelecimento, mas eu acho  que além de pedir ele deve comprar dentro do 
Estado. Precisamos de uma ação nesse sentido entre Fecomércio, Fiern, Estado e 
Município. 
 
 A Miranda computação já esta indo pra terceira década?  
 Se Deus quiser e o consumidor ajudar, nós somos uma empresa da terra potiguar, e 
com a credibilidade pelo próprio cliente indicando a amigos e parentes, passaremos 
das 3 décadas. Hoje temo a maior satisfação de ter algo em torno de 500 



 

colaboradores e é muito bom poder gerar emprego dentro do RN. Começamos 
pequenos, na casa dos pais que foram os nossos primeiros vendedores, e graças a 
Deus fomos crescendo ,e hoje estamos com 9 lojas em Natal, uma em Mossoró e 
claro que temos a pretensão de gerar mais emprego e crescer. 
 
 Para o  jovem que pensa em ser empreendedor, diante desse sucesso da Miranda 
que só tem a crescer qual seria a dica que você daria?  
 Primeiro seria ter um comportamento humilde, saber que vai montar um negócio, 
começando de baixo, e depois crescer devagar.  Trabalhar de maneira honesta, e 
procurar um órgão, como o SEBRAE para te dar toda orientação necessária para 
abertura da empresa. Antigamente não tínhamos esse beneficio, e todas essas 
ferramentas que hoje são oferecidas aos novos empreendedores, então indico que é 
fundamental poder contar com elas, e aproveitarem.  
   
 
Fonte: Potiguar Notícias 
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Sesc lança projeto pioneiro no Nordeste de apoio às artes cênicas 
  
O Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar é o primeiro a contemplar a circulação dos 
espetáculos em apresentações pelo Estado 
 
04 de Agosto de 2014 
 
 Em mais uma ação de promoção ao talento potiguar, o Sistema Fecomércio, através 
do Sesc, lançou no último dia 31 de julho, o Circuito Sesc de Artes Cênicas, projeto 
pioneiro no nordeste de fomento as artes cênicas. Serão contemplados cinco 
projetos de grupos potiguares, que além da montagem terão apoio na circulação dos 
espetáculos em âmbito estadual.  
 
Os projetos deverão ser entregues de hoje (1º de agosto) até o dia 17 de setembro 
pelo correio (SEDEX ou carta registrada) ou diretamente na sede da administração 
regional do Sesc RN, localizada na Rua: Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta, identificados da 
seguinte forma: Projeto Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar – 2014. Não serão 
aceitas inscrições enviadas por email. 
 
Cada um dos cinco projetos contemplados receberão um auxílio no valor de R$ 30 
mil reais, sendo o pagamento efetuado em três parcelas, descontados os impostos e 
contribuições previstos na legislação em vigor e depositado obrigatoriamente na 
conta bancária do premiado. 
 
Cada proponente poderá concorrer somente com um projeto, com exceção de 
cooperativas de produtores ou de artistas, bem como, associações que abriguem 
diversos grupos ou companhias. Desde que não favoreça a um único proponente no 
grupo. 
 
A escolha dos projetos contemplados será realizada por uma comissão composta por 
cinco membros, sendo três especialistas das artes cênicas de Departamentos 
Regionais do Sesc dos estados da região Nordeste e dois especialistas em artes 
cênicas de reconhecimento no cenário artístico regional. A comissão de seleção será 
presidida pelo coordenador de cultura do Sesc RN, que não terá direito a voto. 
Confira o edital e mais informações no www.sescrn.com.br 
 
Serviço:  
 O quê? Circuito Sesc de Artes Cênicas  
 Entrega projetos? De 01/08 a 17/09 pelo correio ou diretamente no Sesc Sede. Rua: 
Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta  
 Confira o edital completo no  www.sescrn.com.br 



 

 
  
 
Fonte: Assessoria SESC 
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VEÍCULO:  PORTAL NOAR         DATA: 04.08.14 
 
Exposição “Portinari: Trabalho e jogo” será aberta em Natal terça-feira (5) 
 
Obra do pintor paulistano será aberta ao público natalense 
A capital potiguar recebe de amanhã (5)  a 14 de agosto um pouco do talentoso 
trabalho do renomado pintor brasileiro Cândido Portinari. A exposição “Portinari: 
Trabalho e Jogo” é composta por 25 imagens com técnicas variadas do pintor. São 
trabalhos de reprodução fotográfica de pinturas, gravuras e desenhos de Portinari. 
 
A exposição, que acontecerá das 9h às 11h30 e das 14h às 17h na Escola de Saberes 
Conexão Felipe Camarão, será realizada pelo projeto Conexão Felipe Camarão em 
parceria com o Sesc e o Projeto Portinari. A ideia da apresentação é facilitar o acesso 
do público aos acervos dos museus, principalmente para estudantes da rede pública 
de ensino. 
 
As obras são destinadas ao público infanto-juvenil, e tem a finalidade de integrar os 
conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre as obras do artista, os 
visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; Menino com carneiro; O 
sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e Menino com pião. 
 
A exposição de Portinari abre a programação do Conexão Brasil, evento do Conexão 
Felipe Camarão que é realizado sempre no segundo semestre do ano. No dia 5 de 
agosto, durante abertura da exposição pela manhã, acontecerá uma palestra 
da coordenadora do Núcleo de Arte, Educação e inclusão Social do Projeto 
Portinari, Suely Avellar. 
 
A Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão está localizada no bairro de Felipe 
Camarão, onde o projeto funciona com o patrocínio do Programa Petrobras Cultural 
e a Cosern. Essa é a segunda vez que o Conexão Felipe Camarão conta com a 
parceria do Projeto Portinari. 
 
Cândido Portinari 
 
Nascido na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, Cândido Torquato 
Portinari (1903-1962) retratou sua terra e sua gente, colocando cores e formas em 
cenários tão reais que se transformaram em obra de arte. A delicadeza do traço, a 
expressão marcante dos trabalhadores, as cenas rurais e as brincadeiras de criança 
são parte integrante de suas criações. 
 
  
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS          DATA: 04.08.14 
 
 Exposição de obras de Portinari será aberta em Natal  «  Agitos e Baladas 
 
A capital potiguar recebe de 05 a 14 de agosto um pouco do talentoso trabalho do 
renomado pintor brasileiro Cândido Portinari. A exposição “Portinari: Trabalho e 
Jogo” é composta por 25 imagens com técnicas variadas do pintor. São trabalhos de 
reprodução fotográfica de pinturas, gravuras e desenhos de Portinari. 
 
A exposição, que acontecerá das 9h às 11h30 e das 14h às 17h na Escola de Saberes 
Conexão Felipe Camarão, será realizada pelo projeto Conexão Felipe Camarão em 
parceria com o Sesc e o Projeto Portinari. A ideia da apresentação é facilitar o acesso 
do público aos acervos dos museus, principalmente para estudantes da rede pública 
de ensino. 
 
As obras são destinadas ao público infanto-juvenil, e tem a finalidade de integrar os 
conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre as obras do artista, os 
visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; Menino com carneiro; O 
sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e Menino com pião. 
 
A exposição de Portinari abre a programação do Conexão Brasil, evento do Conexão 
Felipe Camarão que é realizado sempre no segundo semestre do ano. No dia 5 de 
agosto, durante abertura da exposição pela manhã, acontecerá uma palestra da 
coordenadora do Núcleo de Arte, Educação e inclusão Social do Projeto Portinari, 
Suely Avellar. 
 
A Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão está localizada no bairro de Felipe 
Camarão, onde o projeto funciona com o patrocínio do Programa Petrobras Cultural 
e a Cosern. Essa é a segunda vez que o Conexão Felipe Camarão conta com a 
parceria do Projeto Portinari. 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG          DATA: 04.08.14   
 
FOTO: Contagem regressiva para a 20ª Corrida Soldados do Fogo | Blog do BG 
 

 
 
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) deu início nesta 
semana à contagem regressiva para a 20ª Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano 
&amp; Plano que acontece no próximo sábado, 09 de agosto, às 16 horas, com 
concentração no Quartel do Comando Geral do CBMRN, em Natal. Corredores de 
todo o país se preparam para disputar a prova, que é considerada uma das mais 
tradicionais e mais organizadas do nordeste. A expectativa é que mais de 5 mil 
atletas estejam presentes ao evento. 
 
De acordo com o Coronel Elizeu Lisboa Dantas, Comandante Geral da Corporação, 
apesar da prova limitar as inscrições em mil e duzentos participantes, a expectativa 
de participantes sempre é muito grande em função da tradição do evento. 
 
“Todos os anos cerca de 5 mil corredores participam da Corrida do Corpo de 
Bombeiros do RN e para este ano a previsão é ainda maior. Os 1.200 primeiros 
atletas inscritos receberão o kit do atleta (camisa, medalha, chip, número de peito, 
entre outras surpresas) mas a prova é bem democrática e está aberta à toda a 



 

população independente de inscrição”, disse o Comandante Geral da Instituição. 
 
Os kits contendo camiseta oficial da corrida, número de identificação e chips serão 
entregues para os atletas nos dias 7 e 8 de agosto de 2014, das 9h às 19h, sem 
intervalo para o almoço, na Central de Oportunidades Cyrela Plano &amp; Plano, av. 
Eng. Roberto Freire, 1820 – Capim Macio, e o participante deverá estar de posse do 
documento de identificação e da ficha de inscrição. É importante que os próprios 
inscritos compareçam para buscar seus kits, pois os mesmos precisarão assinar um 
documento na hora da retirada. Mais informações para os atletas estão disponíveis 
pelo site www.corridasoldadosdofogo.com.br. 
 
Entre os patrocinadores que já confirmaram a parceria estão: Cyrela Plano &amp; 
Plano, Potigás, Seturn, NatalCard, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Fiern, 
Fecomércio (Sesc), Brasilgás, Cosern, Uni-RN, CDA Distribuidora, Unimed Natal, 
Sterbom, Bazar São Paulo, Academia Flex Fitness, Santa Fé Suplementos, Prefeitura 
de Parnamirim, Midway Mall, SOS Sul, Teatro Riachuelo, Sinduscon, Três Corações e 
Rádio 96 FM. A Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano &amp; Plano ainda conta 
com o apoio da Policia Militar e Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. A 
realização é do Corpo de Bombeiros e Governo do Estado do RN. A coordenação da 
prova é da empresa Hora de Correr. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO         DATA: 04.08.14 
 
Programação literária do Sesc abre o Flipipa 2014 - Notícias - Cultura -  
 
Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa – Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa. 
 
Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias. 
 
No campo da dramaturgia teremos a apresentação do espetáculo de rua, dirigido 
por Lindemberg Farias, com o texto de Ariano Suassuna &quot;Torturas de um 
coração” ou “Em boca fechada não entra mosquito&quot;,  escrito em 1951. A 
encenação mistura técnicas circenses, com os atores interpretando seus 
personagens em cima de pernas de pau. A música é interpretada ao vivo com 
canções especialmente criadas para o espetáculo, sob direção musical de Caio 
Padilha, uma espécie de opereta- comédia- popular. 
 
Dentro dos projetos de incentivo à leitura, o Sesc trará autores convidados que por 
meio de palestras irão abordar temas sobre a criação literária e as diversas histórias 
que permeiam o mundo da leitura. 
 
O grupo Sesc Dramaturgia também participa da programação do Sesc na Flipipa, 
através das intervenções poéticas “Poema ao Pé do Ouvido” e Assalto Poético”, 
onde os atores da trupe intervém na cena urbana, oferecendo as pessoas poemas e 
crônicas, que podem acontecer, tanto ao pé do ouvido de cada pessoa, como de 
assalto, fazendo grande estardalhaço e chamando a atenção dos passantes.  
 
O público também poderá participar das oficinas de formação guia de leitura para 
mediadores, com o professor e livreiro Gelson Bini. O objetivo da atividade é 
fomentar e aprimorar o gosto pela leitura e o conhecimento da literatura em 
mediadores da leitura.  
 
Na sexta-feira (8), 19h, na Tenda Literária, o Sesc através da Revista Palavra 
(publicação institucional de veiculação nacional) traz para o festival, os escritores 
Ricardo Chacal e Alexandre Alves, para um bate-papo sobre literatura e resistência. 
 
No sábado (9), tem contação de histórias com o artista Alvamar Medeiros, que 
apresenta o show inédito Minh’alma e o Verso. O artista compôs músicas para 
poemas de Cecília Meireles, Zila Mamede, Auta de Souza, José de Castro, além dos 
poetas da nova geração, entre eles – Adalberto Quirino e Drika Duarte. 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 04.08.14    
 
Programação literária do Sesc abre o Flipipa 2014 nesta quinta-feira (7) 
  
 
Caminhão – biblioteca do Sesc participará do evento literário em Tibau do Sul 
Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa – Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa. 
 
Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias. 
 
No campo da dramaturgia teremos a apresentação do espetáculo de rua, dirigido 
por Lindemberg Farias, com o texto de Ariano Suassuna “Torturas de um 
coração” ou “Em boca fechada não entra mosquito”,  escrito em 1951. A encenação 
mistura técnicas circenses, com os atores interpretando seus personagens em cima 
de pernas de pau. A música é interpretada ao vivo com canções especialmente 
criadas para o espetáculo, sob direção musical de Caio Padilha, uma espécie de 
opereta- comédia- popular. 
 
Dentro dos projetos de incentivo à leitura, o Sesc trará autores convidados que por 
meio de palestras irão abordar temas sobre a criação literária e as diversas histórias 
que permeiam o mundo da leitura. 
 
O grupo Sesc Dramaturgia também participa da programação do Sesc na Flipipa, 
através das intervenções poéticas “Poema ao Pé do Ouvido” e Assalto Poético”, 
onde os atores da trupe intervém na cena urbana, oferecendo as pessoas poemas e 
crônicas, que podem acontecer, tanto ao pé do ouvido de cada pessoa, como de 
assalto, fazendo grande estardalhaço e chamando a atenção dos passantes. 
 
O público também poderá participar das oficinas de formação guia de leitura para 
mediadores, com o professor e livreiro Gelson Bini. O objetivo da atividade é 
fomentar e aprimorar o gosto pela leitura e o conhecimento da literatura em 
mediadores da leitura. 
 
Na sexta-feira (08/08), 19h, na Tenda Literária, o Sesc através da Revista Palavra 
(publicação institucional de veiculação nacional) traz para o festival, os escritores 
Ricardo Chacal e Alexandre Alves, para um bate-papo sobre literatura e resistência. 
 
No sábado (09/08), tem contação de histórias com o artista Alvamar Medeiros, que 



 

apresenta o show inédito Minh’alma e o Verso. O artista compôs músicas para 
poemas de Cecília Meireles, Zila Mamede, Auta de Souza, José de Castro, além dos 
poetas da nova geração, entre eles – Adalberto Quirino e Drika Duarte. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc no Flipipa 2014 
 
Quando? De 7 a 9/08, com programação pela manhã, tarde, noite. 
 
Onde?  Estacionamento de Pipa – Praia de Pipa 
 
Confira a programação completa do Sesc no Flipipa pelo www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 4 de agosto às 12:34 
 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIAS          DATA: 04.08.14 
 
NATAL NOTÍCIA | Fest Bossa & Jazz abre em Natal com Ed Motta 
 
 
O maior festival de jazz gratuito do Nordeste, o Fest Bossa &amp; Jazz está com tudo 
pronto para no próximo dia 20 de agosto abrir o evento 2014, em Natal, com o show 
de Ed Motta e a Sesi Big Band, na Praça Ecológica de Ponta Negra. No dia 21 de 
agosto, o Fest Bossa &amp; Jazz abre seu primeiro dia de shows na Praia de Pipa, 
seguindo até o domingo, dia 24 de agosto. Ed Motta também vai se apresentar em 
Pipa no dia 22 de agosto. 
 
Entre as atrações confirmadas para o Fest Bossa &amp; Jazz Pipa 2014 estão: Marcos 
Valle &amp; Banda convidam Roberto Menescal para o festival; o angolano Nuno 
Mindelis, conhecido pelo seu lado poético e literário imposto a sua guitarra no ritmo 
do blues; a natalense da nova geração da MPB, Camila Masiso e como principal 
atração nacional o cantor e multiinstrumentista Ed Motta, com apresentação 
especial junto ao SESI Big Band, orquestra de jazz formada por 22 instrutores do 
projeto SESI Arte do RN, coordenada e regida pelo músico, professor e maestro 
português Eugênio Graça. 
 
Realizado por Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN e apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar. 
 
Programação completa no site: www.festbossajazz.com.br 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG JBELMONT          DATA: 04.08.14    
 
Blog do Jbelmont 
 

 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O Sesc 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. Além da atração chancelada pelo 
Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na mesma noite Luan Forró Estilizado, 
top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e Forró Pegada com Estilo. A 
programação completa do Festival pode ser encontrada no site oficial do evento o 
 
www.festivalserradesaobento.com.br 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG          DATA: 04.08.14  
 
Fest Bossa & Jazz Archives | Blog do BG 
 
 
As novidades da quinta edição do Fest Bossa &amp; Jazz 2014, que será realizado de 
20 a 24 de agosto, foram anunciadas nesta quarta-feira para imprensa e 
patrocinadores do festival, em um coquetel realizado no CTC, em Natal. A Bossa 
&amp; Jazz Street Band foi a atração principal do coquetel de lançamento. 
 
O maior festival de Jazz gratuito do Nordeste este ano está ainda maior. Uma das 
novidades é que o festival terá shows e oficinas também em Natal. No dia 20 de 
agosto, na capital, acontecerá a abertura oficial com a realização de uma Oficina 
Sócio Ambiental, no auditório do Sesc. À noite, a partir das 19h, na Praça Ecológica 
de Ponta Negra, acontecerão duas apresentações: Candeeiro Jazz e a Sesi Big Band 
convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto, em Pipa, com 18 grandes shows de Jazz, Blues, 
Bossa Nova e boa música instrumental, workshops musicais, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato, tudo de forma gratuita para um público 
total estimado em 30.000 pessoas. O evento contará com uma estrutura 
especialmente desenvolvida, em uma área de 18000 m², em meio à natureza 
exuberante da região e com fácil acesso pela rua principal de Pipa, próximo aos 
hotéis, pousadas e restaurantes. 
 
Realizado pela Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN, e apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar. 
 
Confira programação em www.festbossajazz.com.br 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE PAUTA         DATA: 04.08.14   
- Fest Bossa & Jazz abre em Natal com Ed Motta 
 
FESTIVAL DE JAZZ 

 
 Fest Bossa &amp; Jazz abre em Natal com Ed Motta  
 Postado as 15h47 | 04.08.2014 
 Fest Bossa &amp; Jazz abre seu primeiro dia de shows na Praia de Pipa, seguindo 
até o domingo, dia 24 de agosto. 
 
DIVULGAÇÃO 
 
O maior festival de jazz gratuito do Nordeste, o Fest Bossa &amp; Jazz está com tudo 
pronto para no próximo dia 20 de agosto abrir o evento 2014, em Natal, com o show 
de Ed Motta e a Sesi Big Band, na Praça Ecológica de Ponta Negra. No dia 21 de 
agosto, o Fest Bossa &amp; Jazz abre seu primeiro dia de shows na Praia de Pipa, 
seguindo até o domingo, dia 24 de agosto. Ed Motta também vai se apresentar em 
Pipa no dia 22 de agosto. 
 
Entre as atrações confirmadas para o Fest Bossa &amp; Jazz Pipa 2014 estão: Marcos 
Valle &amp; Banda convidam Roberto Menescal para o festival; o angolano Nuno 
Mindelis, conhecido pelo seu lado poético e literário imposto a sua guitarra no ritmo 
do blues; a natalense da nova geração da MPB, Camila Masiso e como principal 
atração nacional o cantor e multiinstrumentista Ed Motta, com apresentação 
especial junto ao SESI Big Band, orquestra de jazz formada por 22 instrutores do 
projeto SESI Arte do RN, coordenada e regida pelo músico, professor e maestro 
português Eugênio Graça. 
 
Realizado por Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 



 

Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN e apoios da Emprotur - Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar. 
 
Programação completa no site: www.festbossajazz.com.br 
 
  
 
  
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE          DATA: 04.08.14  EDITORIA: CIDADES 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS          DATA: 04.08.14  
 
Projeto RN Vida receberá instrumentos doados pelo SESC » Blog do Marcos Dantas 
 
 

 
 
Mais uma ação de fomento ao talento potiguar será realizada nesta terça-feira (05) 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Será feita a entrega simbólica de 61 
instrumentos musicais, além de acessórios para os instrumentos, ao RN Vida, projeto 
do Governo do RN. A solenidade que marca a doação acontece às 15h30, no Centro 
de Atenção Integrada à Criança (CAIC), sede do projeto, que fica no bairro Lagoa 
Nova, em Natal. 
 
A doação dos instrumentos faz parte do apoio sistemático oferecido pelo Sesc RN 
dentro do projeto governamental. Desde 2013, a instituição mantém um profissional 
de educação física, que dá aulas de futsal, vôlei e natação, e dois instrutores 
musicais, os quais, com os instrumentos doados, ministram aulas de iniciação 
musical e de canto entre os jovens. Até dezembro deste ano, o RN Vida conta com a 
parceria do Sesc, apoio este que poderá ser prorrogado. 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE  HOJE          DATA: 04.08.14 
 
 esc    doa    instrumentos musicais a projeto do  overno  | O Jornal de Hoje 
 

 
 
 
Foto: Divulgação 
Mais uma ação de fomento ao talento potiguar será realizada nesta terça-feira 
(05/08) pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Será feita a entrega 
simbólica de 61 instrumentos musicais, além de acessórios para os instrumentos, ao 
RN Vida, projeto do Governo do RN. A solenidade que marca a doação acontece às 
15h30, no Centro de Atenção Integrada à Criança (CAIC), sede do projeto, que fica 
no bairro Lagoa Nova, em Natal. 
 
A doação dos instrumentos faz parte do apoio sistemático oferecido pelo Sesc RN 
dentro do projeto governamental. Desde 2013, a instituição mantém um profissional 
de educação física, que dá aulas de futsal, vôlei e natação, e dois instrutores 
musicais, os quais, com os instrumentos doados, ministram aulas de iniciação 
musical e de canto entre os jovens. Até dezembro deste ano, o RN Vida conta com a 
parceria do Sesc, apoio este que poderá ser prorrogado. 
 
Além disso, os mais de 400 jovens entre 12 e 15 anos atendidos pelo RN Vida 
recebem semanalmente projetos fixos do Sesc, como o Café Literário, CineSesc, 
Jornada Literária e concertos didáticos do Parcerias Sinfônicas. As duas mesas de 
tênis de mesa e o fardamento dos alunos também foram doados pelo Sesc. Na 
solenidade de entrega dos instrumentos musicais, será lançado ainda o CD “A Vida 



 

Vale Mais”, do projeto RN Vida, cuja tiragem de 300 exemplares também só foi 
possível graças ao Sesc. Mais de R$ 193 mil são investidos anualmente pela 
instituição no projeto. 
 
Sobre o RN Vida 
 
O RN Vida se baseia em quatro pilares de atuação: prevenção, tratamento, 
reinserção social do usuário e repressão ao tráfico. 
 
Uma das metas do RN Vida é a educação de jovens para uma vida saudável, evitando 
o acesso às drogas por meio da oferta maior de atividades culturais e esportivas. O 
programa também terá como um dos eixos a qualificação e reinserção profissional 
através do programa Mão Amiga. 
 
Para saber mais sobre o projeto, acesse http://www.rn.gov.br/. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN doa 61 instrumentos musicais e acessórios ao projeto RN Vida 
Quando? 05/08, às 15h30 Onde? Sede do RN Vida (CAIC de Lagoa Nova, em Natal) 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS         DATA: 04.08.14    
 
Sesc lança projeto pioneiro no Nordeste de apoio às artes cênicas 
Serviços 
 
 Sesc lança projeto pioneiro no Nordeste de apoio às artes cênicas  
  
O Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar é o primeiro a contemplar a circulação dos 
espetáculos em apresentações pelo Estado 
 
04 de Agosto de 2014 
 
 Em mais uma ação de promoção ao talento potiguar, o Sistema Fecomércio, através 
do Sesc, lançou no último dia 31 de julho, o Circuito Sesc de Artes Cênicas, projeto 
pioneiro no nordeste de fomento as artes cênicas. Serão contemplados cinco 
projetos de grupos potiguares, que além da montagem terão apoio na circulação dos 
espetáculos em âmbito estadual.  
 
Os projetos deverão ser entregues de hoje (1º de agosto) até o dia 17 de setembro 
pelo correio (SEDEX ou carta registrada) ou diretamente na sede da administração 
regional do Sesc RN, localizada na Rua: Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta, identificados da 
seguinte forma: Projeto Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar – 2014. Não serão 
aceitas inscrições enviadas por email. 
 
Cada um dos cinco projetos contemplados receberão um auxílio no valor de R$ 30 
mil reais, sendo o pagamento efetuado em três parcelas, descontados os impostos e 
contribuições previstos na legislação em vigor e depositado obrigatoriamente na 
conta bancária do premiado. 
 
Cada proponente poderá concorrer somente com um projeto, com exceção de 
cooperativas de produtores ou de artistas, bem como, associações que abriguem 
diversos grupos ou companhias. Desde que não favoreça a um único proponente no 
grupo. 
 
A escolha dos projetos contemplados será realizada por uma comissão composta por 
cinco membros, sendo três especialistas das artes cênicas de Departamentos 
Regionais do Sesc dos estados da região Nordeste e dois especialistas em artes 
cênicas de reconhecimento no cenário artístico regional. A comissão de seleção será 
presidida pelo coordenador de cultura do Sesc RN, que não terá direito a voto. 
Confira o edital e mais informações no www.sescrn.com.br 
 
Serviço:  
 O quê? Circuito Sesc de Artes Cênicas  
 Entrega projetos? De 01/08 a 17/09 pelo correio ou diretamente no Sesc Sede. Rua: 



 

Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta  
 Confira o edital completo no  www.sescrn.com.br 
 
  
 
Fonte: Assessoria SESC 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  NATAL NOTÍCIA         DATA: 04.08.14 
| Mossoró recebe hoje Encontro Nacional de Dança Contemporânea 
 
A partir de hoje (04) até o dia 09 de agosto, Mossoró se transforma na capital da 
Dança Contemporânea. O Encontro Nacional de Dança chega até a cidade com uma 
vasta programação gratuita, com  oficinas, intervenções urbanas, debates, 
exposições fotográficas e espetáculos gratuitos. 
 
Através da Lei de Incentivo à Cultura e Programa O Boticário na Dança, o estado 
de Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte tecem a RENDA – Rede Nordeste 
de Dança, na união de três festivais importantes que acontecem nos meses de julho 
e agosto de 2014. A ação coletiva reúne a Mostra Brasileira de Dança, o Festival de 
Inverno de Campina Grande e o Encontro Nacional de Dança, promovendo um 
corredor cultural e integrando artistas, programadores e produtores de âmbito local 
e nacional. 
 
Sob o patrocínio da COSERN/Grupo Neoenergia e Unimed Natal, através do 
incentivo da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, o 
festival acontece no período de 01 a 21 de agosto, em uma programação completa. 
Conta ainda com os investidores Rifóles Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel, 
além das instituições FUNARTE, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do 
Amarante e Tibau do Sul. 
 
Com a coordenação geral de Diana Fontes, o Encontro conta com atrações nacionais 
e expoentes da dança, como a Quasar Cia. De Dança (GO), Rosa Antuña (MG), 
Camaleão Grupo de Dança (MG), Ivaldo Mendonça (PE), Mimulus Cia. De Dança 
(MG), Viladança (BA), Lamira (TO), Meia Ponta Cia. De Dança (MG), Patrícia Leal (BA), 
Grua (SP), Octávio Nassur (PR), Mário Nascimento (MG), além de companhias locais 
e, o retorno da bailarina potiguar Erika Rosendo em carreira independente fora do 
estado, convidada para apresentação novamente em solo norte-rio-grandense. 
 
O evento é sediado na capital potiguar (08 a 17/08), com extensão em Caicó (01 a 
03/08), Mossoró (04 a 09/08), Pipa (09/08) e São Gonçalo do Amarante (11 a 14/08), 
realizado em praças, ruas das cidades, escolas, espaços cênicos e culturais. 
 
O Encontro de Dança pretende criar uma intimidade desse segmento artístico para 
aproximar não apenas os praticantes da dança, mas fundamentalmente à plateia, 
nossos maiores parceiros na construção desse pensamento. 
 
 



 

VEÍCULO:  BLOG DO MARCOS DANTAS         DATA: 04.08.14 
 
Unidade Móvel do Sesc Saúde da Mulher realizou mais de 7 mil atendimentos em 
Parelhas » Blog do Marcos Dantas 
 
A Unidade Móvel do Sesc Saúde da Mulher, encerrou as suas atividades no 
Município de Parelhas, totalizando 7.600 atendimentos. A Unidade Móvel chegou a 
Parelhas através de parceria com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de 
Saúde, oferecendo gratuitamente exames preventivos como mamografia, 
ultrassonografia e papanicolau, além de orientações sobre a saúde feminina. 
 
As mulheres tiveram acesso aos seguintes procedimentos: Preventivo (1.013 
pacientes); Mamografia (631 pacientes); Ultrassonografias (374 pacientes) e 
Educação em Saúde (5.602 atendimentos). A Unidade Móvel do Sesc Saúde da 
Mulher contou com uma equipe formada por enfermeira, assistente social, técnicas 
de enfermagem e de radiologia, artífice e médico, todos imbuídos de um objetivo: 
disseminar a prevenção e a educação sexual entre o público feminino.  A estrutura 
foi equipada com consultório médico, sala de mamografia (com mamógrafo digital e 
proteção radiológica), banheiro e sala de atendimento. 
 
 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL NOAR         DATA: 04.08.14 
 
Mostra de Violoncelos leva concertos para Pinacoteca do Estado e Liga Contra o 
Câncer 
 
Diferencial 
 
A IV Mostra de Violoncelos de Natal promove o encontro de seus alunos 
participantes junto a talentos de renome internacional. Fora a programação 
destinada aos alunos inscritos, o evento vai realizar masterclasses de forma 
itinerante nas ONGs Oficina dos Sonhos, Atitude e Cooperação e também no Pax 
Clube Macaíba. Além disso, fora a atenção dada ao instrumento tocado, o evento 
este ano abre espaço, de forma inédita no Brasil, à discussão acadêmica com a 
apresentação de 20 trabalhos científicos sobre o instrumento. 
 
 A IV Mostra de Violoncelos de Natal recebe patrocínio do programa PPG-UFRN, 
PROEX-UFRN, UNIMED Natal e Parcerias Sinfônicas (SESC RN), e conta com apoio da 
igreja Assembleia de Deus de Nova Parnamirim. 
 
Recitais da primeira Semana 
 
Na terça-feira (05), 9h da manhã, o grupo UFRN Cellos realiza recital na Liga Contra o 
Câncer. Na quinta (07) 18h no auditório Onofre Lopes da EMUFRN, o violoncelista 
Silvio Ferraz interpreta repertório autoral de Música Contemporânea. No mesmo 
dia, na Pinacoteca do Estado às 20h, o violoncelista Rodolpho Borges recebe alunos 
da EMUFRN em recital especial. A primeira semana da Mostra se encerra na sexta 
(08) com recital do violoncelista dinamarquês Kim Bak Dinitzen, juntamente com a 
soprano Gabriella Pace, o pianista Durval Cesetti e o grupo UFRN Cellos. Toda a 
programação é gratuita. 
 
A Mostra em números 
 
São nove professores convidados:  Kim Bak Dinitzen (Royal Danish Academy of 
Music), Henrik Brendstup (Royal Academy of Music-Aarhus), Ole Akahoshi (Yale 
University), Fabio Presgrave (UFRN), Felipe Avellar de Aquino (UFPB), Cristian 
Brandão (UFPA), Silvio Ferraz (USP), Kayami Satomi (UFU), Rodolpho Borges 
(OSTNCS) e Pedro Huff (UFPE). Dois luthiers: Rodolfo de Camargo e Mateo Calvo, 
além do médico Alfredo Martin, especialista no tratamento da dor, que vai realizar 
palestra sobre a utilização do violoncelo e como prevenir doenças relacionadas. 
 
Participando ativamente da Mostra são esperados 112 alunos oriundos de 
universidades e localidades diversas. Vêm a Natal jovens da Universidade de Cork 
(Irlanda), Royal Academy of Music-Aarhus (Dinamarca), UNICAMP, UFPB, USP, 
NEOJIBA, CPM, além da própria UFRN. No decorrer das apresentações musicais, o 



 

evento conta ainda com as especiais participações dos pianistas Durval Cesetti, 
Jamie Gurt e Michael Gurt, da soprano Gabriela Pace e da violinista Paula Bujes. 
 
  
 
  
 
SERVIÇO: 
 
IV Mostra de Violoncelos de Natal de 04 a 18 de agosto 
 
Concertos, palestras e masterclasses 
 
Escola de música da UFRN 
 
Entrada gratuita 
 
Informações: Fábio Presgrave – 88825742 –  [email protected] 
 
Confira abaixo a programação completa e gratuita da IV Mostra de Violoncelos de 
Natal. 
 
  
 
CONCERTOS: 
 
04/08 (SEGUNDA –FEIRA) 
 
20h – Concerto de abertura com kayami Satomi e Durval Cesetti 
 
(Auditório Onofre Lopes-EMUFRN) 
 
05/08 (TERÇA-FEIRA) 
 
9h UFRN Cellos (Liga Contra o Câncer) 
 
07/08 (QUINTA-FEIRA) 
 
18h – Obras de Silvio Ferraz para violoncelo  (Auditório Onofre Lopes – EMUFRN) 
 
20h30 – Concerto com Rodolpho Borges e alunos da EMUFRN (Pinacoteca do 
Estado) 
 
08/08 (SEXTA-FEIRA) 



 

 
20h – Concerto Kim Bak, Gabriella Pace, Durval cesetti e UFRN cellos (Auditório 
Onofre Lopes – EMUFRN) 
 
11/08 (SEGUNDA-FEIRA) 
 
20h – Recital Pedro Huff e Michael Gurt (Auditório Onofre Lopes – EMUFRN) 
 
15/08 (SEXTA-FEIRA) 
 
20h – UFRN Cellos, Henrik Brendstrup e Ole Akahoshi (Auditório Onofre Lopes – 
EMUFRN) 
 
MASTERCLASSES: 
 
04/08 (SEGUNDA –FEIRA) 
 
9H – 12H Masterclass com Fabio Presgrave (Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
16h – 18h Masterclass com Cristian Brandão (Auditório Oriano de Almeida – 
EMUFRN) 
 
05/08 (TERÇA-FEIRA) 
 
9h -12h Masterclass kayami Satomi (Auditório Onofre Lopes – EMUFRN) 
 
14h – 17h Masterclass Kayami Satomi (ONG Oficina dos Sonhos) 
 
06/08 (QUARTA-FEIRA) 
 
9h – 12h Masterclass Kayami Satomi (ONG Atitude Cooperação) 
 
13h – 17h Masterclass Rodolpho Borges  (Auditório Oriano de Almeida- EMUFRN) 
 
17h – 20h Masterclass Kim Bak Dinitzen (Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
07/08 (QUINTA-FEIRA) 
 
09 – 12h Masterclass  Rodolpho Borges (Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
13 – 15h Masterclass Kim Bak Dinitzen (Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
08/08 (SEXTA-FEIRA) 
 



 

9h – 11h Masterclass Kim Bak Dinitzen (Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
09/08 (SÁBADO) 
 
9h – 12h Masterclass Kim Bak Dinitzen (ONG Atitude Cooperação) 
 
11/08 (SEGUNDA-FEIRA) 
 
9h 12h – Masterclass Pedro Huff (Auditório Onofre Lopes) 
 
12/08 (TERÇA-FEIRA) 
 
9h – 12h Masterclass Pedro Huff (Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
14h – 18h Masterclass Ole Akahoshi (Auditório Onofre Lopes – EMUFRN) 
 
13/08 (QUARTA-FEIRA) 
 
14 – 18h Masterclass Ole Akahoshi (Auditório Onofre Lopes – EMUFRN) 
 
14/08 (QUINTA-FEIRA) 
 
9h – 12h Masterclass Felipe Avellar de Aquino (Auditório Oriano de Almeida – 
EMUFRN) 
 
14h – 18h Masterclass Ole Akahoshi (Auditório Onofre Lopes – EMUFRN) 
 
15/08 (SEXTA-FEIRA) 
 
14- 16 Masterclass Felipe Avellar de Aquino (Auditório Oriano Almeida – EMUFRN) 
 
16/08 (SÁBADO) 
 
9h – 12 Masterclass Ole Akahoshi (ONG Atitude Cooperação) 
 
14h – 18h Masterclass Henrik Brendstrup (Pax Clube Macaíba) 
 
17/08 (DOMINGO) 
 
9h-12h Masterclass Henrik Brendstrup (Auditório Oriano de Almeida -  EMUFRN) 
 
18/08 (SEGUNDA-FEIRA) 
 
9h-12h Masterclass Henrik Brendstrup (Auditório Oriano de Almeida -  EMUFRN) 



 

 
PALESTRAS, WORKSHOPS E OFICINAS: 
 
07/08 (QUINTA-FEIRA) 
 
15h – 17h Workshop Silvio Ferraz (Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
08/08 (SEXTA-FEIRA) 
 
14h – 16h Palestra com Dr. Alfredo Jardim “Prevenção de Lesões” (Auditório Oriano 
de Almeida – EMUFRN) 
 
11/08 (SEGUNDA-FEIRA) 
 
14h Palestra Ole Akahoshi sobre Aldo Parisot (Auditório Onofre Lopes -EMUFRN) 
 
13/08 (QUARTA-FEIRA) 
 
9h – 13h Apresentação de trabalhos científicos (Auditório Oriano de Almeida – 
EMUFRN) 
 
14/08 (QUINTA-FEIRA) 
 
19h – Luteria para violoncelistas com Rodolfo de Camargo e Matias Calvo (Auditório 
Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
15/08 (SEXTA-FEIRA) 
 
9h – 13h Apresentação de trabalhos científicos (Auditório Oriano de Almdeida – 
EMUFRN) 
 
  
 
18/08 (SEGUNDA-FEIRA) 
 
14h -16h Palestra Henrik Brendstrup – Técnicas Contemporâneas para Violoncelo 
(Auditório Oriano de Almeida – EMUFRN) 
 
  
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 04.08.14             EDITORIA: CIDADES 

 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO        DATA: 04.08.14    
 
04 de Agosto de 2014 às 11h11 
 Curso de inglês para bugueiros oferecido pela Setur RN começa nesta segunda  
 
 Uma das categorias mais importantes para o fomento do turismo potiguar 
receberá, a partir desta segunda-feira (4), capacitação profissional no ensino do 
inglês. O curso aos bugueiros será oferecido pelo Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), na modalidade Pronatec na 
Empresa, viabilizado pelo Ministério do Turismo e coordenado pela Secretaria 
de Estado do Turismo aqui no Rio Grande do Norte. 
  
  
  
O curso será ministrado por profissionais do Senac para uma turma de 20 
bugueiros. Serão 200 horas/aula, três aulas por semana, sendo cada uma com 
duração de duas horas. Por cada hora o aluno recebe o valor simbólico de R$ 2, 
totalizando R$ 400 ao fim do curso, com término estimado para meados de 2015. 
Todo o material é fornecido pelo Ministério do Turismo e repassado pelo Senac. 
O espaço para as aulas foi cedido pela Secretaria Municipal de turismo. 
  
  
  
As aulas do Pronatec Turismo no Rio Grande do Norte já possui mais de um ano. 
Os cursos já beneficiaram ou tem beneficiado quase 600 alunos de variados 
setores da cadeia turística, desde bares e restaurantes, aos guias, taxistas, 
bugueiros, funcionários de hotéis e agentes de segurança. O Pronatec tem o 
objetivo é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológico para novos profissionais. 
  
  
  
Em 2013, a equipe da Setur RN visitou as seis cidades potiguares contempladas 
com o Pronatec Turismo, na modalidade Copa na Empresa (hoje, apenas 
Pronatec na Empresa): Natal, Canguaretama, Baía Formosa, Maxaranguape, 
Parnamirim e Tibau do Sul. O intuito foi mobilizar empresários da atividade 
turística a empregar seus funcionários nos 54 cursos oferecidos pelo Programa. 
  
  
  
No RN já foram abertas 36 turmas, sendo 28 em Natal, quatro em Baía Formosa, 
três em Tibau do Sul e uma em Parnamirim. Cada turma tem, em média, entre 15 
e 20 alunos. Grande parte dos cursos procurados são para o ensino de idiomas, 
notadamente, o inglês. A carga horária mínima é de 160 horas. E o aluno recebe 
ajuda de R$ 2 a hora aula. 
  



 

  
  
A oferta de cursos permanece aberta a qualquer empresa ou entidade do setor 
público vinculada ao turismo, dentro das seis cidades contempladas. Podem 
participar empregados dos setores de hotelaria, alimentação fora do lar, 
agenciamento de viagens turísticas de emissivo e receptivo, organização de 
eventos, aluguel de veículos e transporte de turistas ou comandos de polícia. 
  
  
  
Os cursos são: governanta em meios de hospedagem; técnico de guia de turismo; 
agente de informações turísticas; espanhol e inglês aplicados a serviços 
turísticos; auxiliar de cozinha, recepcionista de eventos; monitor de recreação; 
organização de eventos; camareira em meios de hospedagem; garçon; 
padeiro/confeiteiro; e pizzaiolo. 
  
  
  
Geralmente os cursos – ministrados pelo Senac ou Senai, parceiros do Programa 
– são ministrados no próprio local de trabalho, cedidos pelo empregador, na 
frequência e horário que melhor lhe convier. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG E TURISMO/TN ONLINE        DATA: 04.08.14    
 
Curso de inglês para bugueiros começa hoje e prossegue até meados do próximo 
ano «  e-Turismo 
 
 4 de agosto de 2014 por antonioroberto 
 
 Comentários 0  
 
Qualificar os bugueiros: necessidade permanente 
 
Começa hoje (04) em Natal a capacitação profissional no ensino de inglês para 
bugueiros. O curso é oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e ao Emprego (Pronatec), na modalidade Pronatec na Empresa. Foi viabilizado pelo 
Ministério do Turismo e é coordenado pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do 
Norte. 
 
O curso será ministrado por profissionais do Senac para uma turma de 20 bugueiros. 
Serão 200 horas/aula, distribuídas em três aulas por semana, cada uma com duração 
de duas horas. Por cada hora o aluno recebe o valor simbólico de R$ 2, totalizando 
R$ 400 ao fim do curso. 
 
As aulas de inglês prosseguem até meados de 2015. Todo o material é fornecido 
pelo Ministério do Turismo e repassado pelo Senac. O espaço para as aulas foi 
cedido pela Secretaria de Turismo de Natal. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 04.08.14   
 
  
 Curso de inglês para bugueiros oferecido pela Setur RN começa hoje 
 O curso aos bugueiros será oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e ao Emprego (Pronatec) 
 
Uma das categorias mais importantes para o fomento do turismo potiguar receberá, 
a partir desta segunda-feira (4), capacitação profissional no ensino do inglês. O curso 
aos bugueiros será oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
ao Emprego (Pronatec), na modalidade Pronatec na Empresa, viabilizado pelo 
Ministério do Turismo e coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo aqui no 
Rio Grande do Norte. 
 
O curso será ministrado por profissionais do Senac para uma turma de 20 bugueiros. 
Serão 200 horas/aula, três aulas por semana, sendo cada uma com duração de duas 
horas. Por cada hora o aluno recebe o valor simbólico de R$ 2, totalizando R$ 400 ao 
fim do curso, com término estimado para meados de 2015. Todo o material é 
fornecido pelo Ministério do Turismo e repassado pelo Senac. O espaço para as aulas 
foi cedido pela Secretaria Municipal de turismo. 
 
As aulas do Pronatec Turismo no Rio Grande do Norte já possui mais de um ano. Os 
cursos já beneficiaram ou tem beneficiado quase 600 alunos de variados setores da 
cadeia turística, desde bares e restaurantes, aos guias, taxistas, bugueiros, 
funcionários de hotéis e agentes de segurança. O Pronatec tem o objetivo é 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológico para novos profissionais. 
 
Em 2013, a equipe da Setur RN visitou as seis cidades potiguares contempladas com 
o Pronatec Turismo, na modalidade Copa na Empresa (hoje, apenas Pronatec na 
Empresa): Natal, Canguaretama, Baía Formosa, Maxaranguape, Parnamirim e Tibau 
do Sul. O intuito foi mobilizar empresários da atividade turística a empregar seus 
funcionários nos 54 cursos oferecidos pelo Programa. 
 
No RN já foram abertas 36 turmas, sendo 28 em Natal, quatro em Baía Formosa, três 
em Tibau do Sul e uma em Parnamirim. Cada turma tem, em média, entre 15 e 20 
alunos. Grande parte dos cursos procurados são para o ensino de idiomas, 
notadamente, o inglês. A carga horária mínima é de 160 horas. E o aluno recebe 
ajuda de R$ 2 a hora aula. 
 
A oferta de cursos permanece aberta a qualquer empresa ou entidade do setor 
público vinculada ao turismo, dentro das seis cidades contempladas. Podem 
participar empregados dos setores de hotelaria, alimentação fora do lar, 
agenciamento de viagens turísticas de emissivo e receptivo, organização de eventos, 



 

aluguel de veículos e transporte de turistas ou comandos de polícia. 
 
Os cursos são: governanta em meios de hospedagem; técnico de guia de turismo; 
agente de informações turísticas; espanhol e inglês aplicados a serviços turísticos; 
auxiliar de cozinha, recepcionista de eventos; monitor de recreação; organização de 
eventos; camareira em meios de hospedagem; garçon; padeiro/confeiteiro; e 
pizzaiolo. 
 
Geralmente os cursos – ministrados pelo Senac ou Senai, parceiros do Programa – 
são ministrados no próprio local de trabalho, cedidos pelo empregador, na 
frequência e horário que melhor lhe convier. 
 
*Fonte: Assessoria Setur RN 
 
Foto: Canindé Soares 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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